
           Łódź, dnia 25 marca 2016 r. 

Adm. VI-213/10/2016 

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 

 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 24 marca 2016 r.  Zamawiający  
na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2015.2164 j.t.) wyjaśnia  i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postepowaniu, którego przedmiotem jest „Kompleksowa  dostawa energii elektrycznej obejmująca 
sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi”. 

Pytanie 1. Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż  
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory 
umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.). W związku z tym 
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na 
wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie 
postanowienia Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy  

zatwierdzonym przez Zarząd Spółki,  uwzględniającym postanowienia  Zamawiającego, które zostały 

zawarte w załączniku Nr 5 do SIWZ („Istotne dla stron postanowienia umowy”) oraz po 

wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu treści tej umowy i jej zaakceptowaniu. 

Pytanie 2. Załącznik nr 5 do SIWZ  Rozliczenia pkt 11. 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości 

stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych 

kar umownych lub usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na 

rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą 

wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej 

szkody (straty). Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka 

związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na 

kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i modyfikuję SWIZ w ten sposób, że dodaje pkt 12  
w dziale Rozliczenia  załącznika nr 5 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia umowy” o treści: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto określonej w „formularzu ofertowym”, z 
zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 



publicznych (Dz. U. 2015.2164 j.t.) – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

 

Pytanie 3. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielnie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodnie z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia dystrybucji wydanymi9 
przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może 
wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE 
Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż podane w SIWZ parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi 
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi świadczenie usług dystrybucji. 

 

 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 11.00. 
        


